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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  "SOLPARK KLESZCZÓW" Sp. z o. o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Sportowa 8

Miejscowość:  Kleszczów Kod pocztowy:  97-410 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 447316500

Osoba do kontaktów:  Sylwia Cebula

E-mail:  biuro@kompleks-solpark.pl Faks:  +48 447316520

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.solpark.bip.kleszczow.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
DOSTAWA WODY, SOKÓW, NAPOJÓW I NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH O ZAWARTOŚCI ALKOHOLU
DO 4,5% ORAZ PIWA, NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH O ZAWARTOŚCI POWYŻEJ 4,5% DLA „SOLPARK
KLESZCZÓW” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ 3.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

DOSTAWA WODY, SOKÓW,
NAPOJÓW I NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH O ZAWARTOŚCI ALKOHOLU DO 4,5% ORAZ PIWA, NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH O ZAWARTOŚCI POWYŻEJ 4,5% DLA „SOLPARK KLESZCZÓW” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W KLESZCZOWIE, PRZY UL. SPORTOWEJ 8 I UL. SPORTOWEJ 3.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 15900000  
Dodatkowe przedmioty 15910000  
 15911100  
 15930000  
 15960000  
 15980000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
CRZPU/20/2014

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_solpark
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-151654   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 223-393736  z dnia:  19/11/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
14/11/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i
finansowa

Zamiast:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia
warunek ten zostanie uznany, jeżeli
Wykonawca posiada ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej
(deliktowej, kontraktowej,) w zakresie
prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na
łączną sumę gwarancyjną co
najmniej 1 500.000,00 PLN
W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek określony
w pkt. 12.1.1– 12.1.5 SIWZ,
winien spełniać co najmniej jeden
z Wykonawców lub wszyscy
Wykonawcy wspólnie.

Powinno być:

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
warunek ten zostanie uznany, jeżeli
Wykonawca posiada ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej
(deliktowej, kontraktowej,) w zakresie
prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na
łączną sumę gwarancyjną co
najmniej 400.000,00 PLN
W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunek określony
w pkt. 12.1.1– 12.1.5 SIWZ,
winien spełniać co najmniej jeden
z Wykonawców lub wszyscy
Wykonawcy wspólnie.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)Informacje dodatkowe

Zamiast:

13.1.2. W zakresie posiadania
wiedzy i doświadczenia:
wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych dostaw, w
okresie ostatnich trzech lat przed

Powinno być:

13.1.2. W zakresie posiadania
wiedzy i doświadczenia:
wykonanych, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych dostaw, w
okresie ostatnich trzech lat przed
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upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie – wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 6
do SIWZ;
(Wartość co najmniej jednego
wykonanego zamówienia lub części
zamówienia wykonywanego do
dnia składania ofert ma wynosić co
najmniej 350.000,00 zł
z podatkiem VAT)
Dowodami, o których mowa powyżej
są:
1) poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania
ofert;
2) oświadczenie wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa
w pkt. 1.
13.1.3. W zakresie sytuacji
ekonomicznej i finansowej: Opłacona
polisa, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności (deliktowej,
kontraktowej) w zakresie
prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na
łączną sumę gwarancyjną co
najmniej
1 500.000,00 PLN
Zamawiający uzna za spełniającą
wymagania polisę, jeżeli została
opłacona, a w przypadku
gdy nie będzie to wynikać z
treści polisy – należy dołączyć
potwierdzenie dokonania opłaty
polisy (potwierdzony przez bank lub
Pocztę Polską odcinek polecenia
dokonania przelewu lub wydruk
przelewu elektronicznego), polisy
których termin płatności został
oznaczony w ratach – należy

upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie – wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 6
do SIWZ;
(Wartość co najmniej jednego
wykonanego zamówienia lub części
zamówienia wykonywanego do
dnia składania ofert ma wynosić co
najmniej 300.000,00 zł
z podatkiem VAT)
Dowodami, o których mowa powyżej
są:
1) poświadczenie, z tym że w
odniesieniu do nadal wykonywanych
dostaw okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące
przed upływem terminu składania
ofert;
2) oświadczenie wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa
w pkt. 1.
13.1.3. W zakresie sytuacji
ekonomicznej i finansowej: Opłacona
polisa, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności (deliktowej,
kontraktowej) w zakresie
prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na
łączną sumę gwarancyjną co
najmniej
400.000,00 PLN
Zamawiający uzna za spełniającą
wymagania polisę, jeżeli została
opłacona, a w przypadku
gdy nie będzie to wynikać z
treści polisy – należy dołączyć
potwierdzenie dokonania opłaty
polisy (potwierdzony przez bank lub
Pocztę Polską odcinek polecenia
dokonania przelewu lub wydruk
przelewu elektronicznego), polisy
których termin płatności został
oznaczony w ratach – należy
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dołączyć potwierdzenie opłaty rat
których termin płatności został
oznaczony przed terminem składania
ofert,

dołączyć potwierdzenie opłaty rat
których termin płatności został
oznaczony przed terminem składania
ofert,

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-153939
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